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ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักเรียนศึกษา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 

เนื�องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย



1.1 ช่ือสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย
1.2 ไดรับอนุญาตใหจัดต้ัง  วันท่ี 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2523
1.3 ปจจุบันต้ังอยูเลขท่ี 1050  หมู -  ถนนสนามบิน  

ตําบลเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย   รหัสไปรษณีย  57000
     โทรศัพท 053-752-521  Website. www.ccvc.ac.th
1.4 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1.5 สภาพชุมชนรอบบริเวณวิทยาลัย 
             ยานธุรกิจการคา           ใกลสถานประกอบการภาครัฐ

             ใกลสถานประกอบการภาคเอกชน        ใกลสถานศึกษาระดับเดียวกัน

1.ขอมูลท่ัวไป

2.ประวัติ
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ต้ังอยูท่ี 1050 ถนนสนามบิน

ตําบลเวียง อําเภอ จังหวัดเชียงราย พ้ืนท่ี 5 ไร 3 งาน 80 ตารางวา
เปนท่ีดินซ่ึงนายเชาว พงศสุวรรณ ไดบริจาค สาธารณกุศลสงเคราะหเชียงราย โดยระบุไวชัดเจนวาใหใช
พ้ืนท่ีน้ีเพ่ือการศึกษาเทาน้ันซ่ึงเดิมไดรับอนุญ ใหเปดเปนโรงเรียนจีน ช่ือ โรงเรียนกุงหมิงตอมาเปล่ียนเปน
โรงเรียนไทยโดยสมบูรณศึกษาศาสตรช่ือโรงเรียน และในปการศึกษา2523 ไดรับอนุญาตใหเปนโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชนแหงแรกของจังหวัดเชียงราย โดยช่ือโรงเรียนพณิชยการเชียงราย มูลนิธิสาธารณะกุศล
สงเคราะหเชียงราย เปนเจาของ มีนักเรียนรุนแรก 320 คน จนกระท่ังปจจุบันไดอนุญาตใหเปล่ียนเปน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย โดยมีนายสมเกียรต์ิ นิมิตรุงทวี เปนผูรับใบอนุญาต

3.ปรัชญา
ทักษะดี มีคุณธรรม นอมนําเศรษฐกิจพอเพียง

 4.วิสัยทัศน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย มุงจัดการศึกษาวิชาชีพอยางมีคุณภาพไดมาตรฐานภายใต
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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5.พันธกิจ

5.1 พัฒนาแหลงเรียนรูนําเทคโนโลยีอันทันสมัยและหลากหลายมาใชในการเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
5.2 พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนมุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรมและทักษะความรูชีวิตมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค
5.3 สนับสนุนสงเสริมบุคลากรใหเปนบุคลากรท่ีมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
5.4 พัฒนาส่ิงแวดลอมวิทยาลัยฯใหเอ้ือตอการเรียนการสอนและเสริมสรางทักษะการเปน
ผูประกอบการ
5.5 สงเสริมความสัมพันธกับชุมชนรวมอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน
และการประชาสัมพันธสูสาธารณชนอยางตอเน่ืองและท่ัวถึง

6.อัตลักษณ

ทักษะอาชีพดี  มีคุณธรรม

 7.เอกลักษณ

พัฒนาท่ัวทิศ  ดวยจิตอาสา  เสริมสรางทักษะภาษาจีน

8.เปาหมายของสถานศึกษา

8.1   เปาหมายของสถานศึกษาดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
1)ผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนและมีลักษณะท่ีพึงประสงคตามท่ีกําหนดในหลักสูตร
2)จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเปนไปตามหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพมุงเนนสงเสริม
ดานทักษะคุณธรรมและคุณลักษณะจริยธรรม ท่ีพึงประสงค

อยางหลากหลายสอดคลองกับความสนใจ และเหมาะสมกับวัย

8.2   ดานทรัพยากรทางการศึกษา

1)  ครูผูสอนมีความรูความสามารถและคุณธรรมตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ

2)  ส่ิงแวดลอมภูมิทัศนและคุณภาพชีวิตนักเรียน

3)  จัดส่ือ วัสดุ อุปกรณและนวัตกรรม

8.3   ดานการบริหาร

1)  มีระบบการบริหารงานเอกภาพ มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได

2)  มีระบบงาน การนิเทศ กํากับดูแลดตามและรายงานติ

8.4   ดานความสัมพันธกับชุมชน

1)  ใหรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชนและสนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวม

2)  รวมอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินความสัมพันธกับชุมชน
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เรียนตอสายอาชีพ มีดีอยางไร

1. มีตัวเลือกหลายหลักสูตร ตรงสายอาชีพหลายประเภท  อยางท่ีเรารูกันวาสถาบันท่ีเปดสอนในสาย

อาชีพน้ัน มีหลักสูตรเฉพาะดานท่ีเรียนเก่ียวกับสายอาชีพหลายประเภท สวนใหญสอดคลองกับอาชีพที่

เปนท่ีตองการของตลาดแรงงานเปนสวนใหญ ซึ่งขอดีคือมีตัวเลือกใหเราไดเรียนเฉพาะดานหลากหลาย

ตามอาชีพท่ีเราสนใจ ซ่ึงจะตางจากการเรียนสายสามัญ ท่ีถึงจะเปนหลักสูตรแบงแยกแผนการเรียน แตก็

ยังเปนการเรียนแบบภาพรวมในแตละสายวิชาเทาน้ัน

2. ไดความรูเฉพาะทางแนน   สายอาชีพแยกเรียนตามหลักสูตรอาชีพ เมื่อเราสนใจอาชีพไหนก็เลือก

เรียนตามหลักสูตรท่ีสอดคลองกับอาชีพน้ัน ซ่ึงเปนการเรียนท่ีลงลึกความรูเฉพาะดานไปเลย เชน

สนใจสายอาชีพดานอุตสาหกรรม ก็สามารถเลือกเรียนตามประเภทยอยในสายอาชีพน้ีไดเลย ซึ่งขอดี

คือเราจะไดความรูในวิชาชีพแบบแนน ๆ เร็วกวาสายสามัญน่ันเอง ใครที่ชอบมีความรูเฉพาะทางแนน

ๆ เพ่ือนําไปลงมือประกอบอาชีพจริง ๆ ถือ วาตอบโจทย

3. มีทักษะวิชาชีพติดตัว   เพราะอะไรทําไมถึงไดทักษะติดตัวกลับไป หลักสูตรสายอาชีพเปนการเรียน

แบบเนนความรูเฉพาะดานและการลงมือปฏิบัติ ขอดีของสายอาชีพน้ันจะตอบโจทยสําหรับคนท่ีชอบ

ในเรียนรูแบบลงมือทํา เราจะเห็นชัดถึงกระบวนการทํางานในสายอาชีพน้ัน รวมทั้งมองเห็นปญหา

อยางเจาะลึกไดในจุดเล็ก ๆ จุดเดนของหลักสูตรสายอาชีพ เรียกไดวาเปนงานเร็วจากการเนนลงมือ

ปฏิบัติ ซ่ึงประสบการณแบบน้ีเปนท่ีตองการของตลาดมาก เพราะสวนใหญแลวก็ตองการจางงานคน

ท่ีมีทักษะเฉพาะดาน
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4. เก็บประสบการณไดเร็ว    ขอไดเปรียบที่เด็กสายอาชีพมีโอกาสมากกวานักเรียนสายสามัญคือ การ

ไดเรียนรูและฝกประสบการณการทํางานท่ีเร็วกวา เพราะในระหวางที่เด็กหลักสูตรสายสามัญยังเรียน

แบบหลักสูตรรวม ๆ อยูน้ัน เด็กสายอาชีพกําลังเรียนรูจากการลงมือทําและความรูเฉพาะดานท่ีลึก

กวานําหนาไปแลว ซ่ึงเด็กสายสามัญจะไดเรียนรูอีกทีก็ตอนเขามหาวิทยาลัย แตการเรียนเฉพาะดาน

แบบสายอาชีพกับมหาวิทยาลัยน้ันก็มีความแตกตางกัน ทุกอยางมีขอดีแตกตางกันออกไป อยูท่ีความ

พึงพอใจวาเราสนใจแบบไหน

5. มีแตมตอความรูวิชาชีพกอนเรียนตอมหาวิทยาลัย   ตามท่ียกตัวอยางขางตนวา เด็กสายอาชีพได

เรียนรูเฉพาะดานและลงมือปฏิบัติกอนน้ัน คือจุดเดนท่ีเด็กสายอาชีพมีติดตัวนําหนาไปกอน หลาย

มหาวิทยาลัยเปดรับเด็กสายวิชาชีพเขาไปเรียนตอมหาวิทยาลัย เม่ือเขาไปเรียนแลว ไมวาแตละคนจะ

มาจากแผนการเรียนสามัญหรือสายอาชีพ ก็ตองเขามาเรียนรวมกัน เริ่มใหมเหมือนกันหมดใน

มหาวิทยาลัย แตเด็กสายอาชีพจะมีความรูเฉพาะดานนําไปกอน การตอยอดความรูเฉพาะดานตรงสาย

จะทําความเขาใจไดเร็วกวา น่ีคือตัวอยางของการไดเปรียบของเด็กที่จบสายอาชีพ

6. จบแลวเปนท่ีตองการของตลาดงาน   ผูประกอบการหรือบริษัทช้ันนําตาง ๆ มีความตองการจาง

งานพนักงานเฉพาะดานเขามาปฏิบัติหนาท่ีเปนจํานวนมาก ฉะน้ันน่ีคือขอไดเปรียบของการเรียนสาย

อาชีพ ท่ีหลักสูตรเนนความรูเฉพาะดานและการปฏิบัติ เมื่อเรียนจบแลวมีประสบการณตรง ก็สามารถ

ทํางานและพัฒนาตอไดเลย น่ีคือเหตุผลท่ีเด็กจบสายอาชีพยังเปนที่ตองการของตลาดการจางงาน

ขอบคุณ
บทค

วาม
ดีๆ จ

าก ข
อดีขอ

งการ
เลือกเรีย

นตอ
สายอ

าชีพ

ขอบคุณ
บทค

วาม
ดีๆ จ

าก ข
อดีขอ

งการ
เลือกเรีย

นตอ
สายอ

าชีพ

ขอบคุณ
บทค

วาม
ดีๆ จ

าก ข
อดีขอ

งการ
เลือกเรีย

นตอ
สายอ

าชีพ

www.true
ploo

kpan
ya.co

m/

www.true
ploo

kpan
ya.co

m/

www.true
ploo

kpan
ya.co

m/

วารสารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายวารสารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายวารสารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย
CHIANGRAI COMMERCIAL VOCATIONAL COLLEGECHIANGRAI COMMERCIAL VOCATIONAL COLLEGECHIANGRAI COMMERCIAL VOCATIONAL COLLEGE

www.ccvc.ac.th 053-752-521www.facebook.com/ccvc.ac.th/



วารสารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายวารสารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายวารสารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย
CHIANGRAI COMMERCIAL VOCATIONAL COLLEGECHIANGRAI COMMERCIAL VOCATIONAL COLLEGECHIANGRAI COMMERCIAL VOCATIONAL COLLEGE

สวัสดีทานผูปกครอง นักเรียบ นักศึกษาคุณผูอานทุก ๆ ทานผมในนามผูรับในอนุญาต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ผมมีความภาคภูมิใจเปนอยงย่ิงท่ีไดกําหนาท่ีบริหารการศึกษาของ

วิทยาลัยแหงน้ี วิทยาลัยพณิชยการเชียงราย เปนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนแหงแรกของจังหวัดเชียงราย

ไดสรางคนดี คนเกงมีทักษะฝมือ ออกสูสังคม และตลาดแรงงานบางอยางตอเน่ืองยาวนาน ตลอตระยะ

เวลาท่ีผานมากกวา 40 ป ท่ีวิทยาลัยแหงน้ีไดอยูคูกับ  ชาวเชียงราย และจังหวัดไกลเคียง ไดใหโอกาส

ทางการศึกษา ไดใหนาคตในการประกอบอาชีพไดสงตอการใหกับชุมชน และสถานประกอบการไปจนถึง

สังคมและประเทศชาติ วิทยาลัยแหงน้ียังคงพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอยางตอเน่ืองเพ่ือใหการเรียน

การสอน  ดานชีวศึกษาของวิทยาลัยฯ ตรงตมความตองการของตลาด และเหนือส่ิงอ่ืนใด ผูท่ีเลือก

ศึกษาตอวิทยาลัยแหงน้ี จบการศึกษาไปแลวตองมีทักษะวิชาชีพติดตัว และมีงานทํา ผมเช่ือวหากทุกกน

ไดยินคําวา "พณิชยการเชียงราย" จะตองนึกถึงสายอาชีพท่ีมีคุณภาพ และการจัดการสถานศึกษาท่ีมีเสกียร

ภาพและม่ันคง พัฒนาคนไปสูการทําหนาท่ีพัฒนาประเทศมาหลากหลายรุน ประกอบอาชีพอิสระประสผล

สําเร็จมากมาย ดังน้ัจะเห็นไดวา วิทยาลัยฯ พณิชยการเชียงราย แหงน้ี ยังคงเปนหน่ึงดานอาชีวศึกษาของ

จังหวัดชียงราย หากจะเลือกเรียน อาชีวศึกษา ตองท่ีพณิชยการเชียงราย

นายสมเกียรต์ิ  นิมิตรุงทวี
ผูรับใบอนุญาต

นายสมเกียรต์ิ  นิมิตรุงทวี
ผูรับใบอนุญาตวิทยาลัยพณิชยการเชียงราย
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“ครบรอบ 40 ป วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย” ในป 2563 น้ี วิทยาลัยฯ กอต้ังครบ 40 ป ยัง

คงมุงม่ันพัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ ครูและบุคลากรทุกคนไดรวมกันพัฒนา การจัดการ

ศึกษาของวิทยาลัยฯ ใหทันยุค ทันสมัยอยูตลอดเวลา เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูเทาทันกับสถานการณและ

ความกาวหนาของโลกยุคปจจุบันและอนาคต ตลอดระยะเวลาท่ีวิทยาลัยฯ แหงน้ีไดอยูเคียงคูจังหวัด

เชียงราย ไดสะสมประสบการณในการจัดการศึกษามากมายจนเปนท่ียอมรับของสังคม แมแตในชวงท่ีมี

การแพรระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 วิทยาลัยฯ ไดตระหนัก รับมือ จัดการแกไขปญหา                  

ตามมาตรการการปองกันและเฝาระวังอยางเขมขน ทายน้ีดิฉันไดเห็นศิษยเกาท่ีเรียนจบไปศึกษาตอ          

และประสบความสําเร็จ มีชีวิตท่ีม่ันคง เปนคนดี สรางคุณประโยชนตอครอบครัวและประเทศชาติ         

มีความสุขในการดําเนินชีวิต นับเปนความภาคภูมิใจของวิทยาลัยฯ จึงขอใหทานผูปกครองไดเช่ือม่ันใน

การจัดการศึกษา ตลอดจนการดูแลเอาใจใสของคณะครูของวิทยาลัยฯ ท่ีจะดูแลบุตรหลานของทานให

กาวหนาในวิชาชีพอยางมีคุณภาพตอไป

วารสารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายวารสารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายวารสารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย
CHIANGRAI COMMERCIAL VOCATIONAL COLLEGECHIANGRAI COMMERCIAL VOCATIONAL COLLEGECHIANGRAI COMMERCIAL VOCATIONAL COLLEGE

นายอัญชลี  คงบรรทัด
ผูจัดการวิทยาลัยพณิชยการเชียงราย
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นางอัญชล ี คงบรรทัด

ผูจัดการ



วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเชียงรายไดเปดทําการเรียนการสอนมาในป 2563 น้ีเปนปท่ีครบรอบ   

 40 ป  ผูปกครอง นักเรียน นักศึกษา ไดใหความไววางใจสงบุตรหลานเขามาศึกษาตออยางตอเน่ืองมา

โดยตลอด ในปจจุบันทางสถานศึกษาไดดําเนินการจัดการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพผูเรียนอยางเต็ม

ศักยภาพในดานทักษะและวิชาการเพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานดานอาชีวศึกษาและในขณะ

เดียวกันก็จัดการเรียนการสอนใหนักเรียน  นักศึกษา หลายรูปแบบอาทิ เชน การสอน Online Onesite

หรือการเรียนการสอนแบบผสมผสานข้ึนเพ่ือใหสอดคลองกับมาตรการปองกันโรคติดตอCovid 19 ท่ียัง

ตองเฝาระวังอยางเขมงวดเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยตอนักเรียนนักศึกษาท่ีมาศึกษาในวิทยาลัยแหงน้ี 

รวมไปถึงการจัดอาคารสถานท่ีใหมีความสะอาดปลอดภัยสําหรับการเรียนการสอนในวิทยาลัยแหงน้ี  

 ขอขอบพระคุณผูปกครองคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา นักเรียนนักศึกษา  ครู  บุคลากรศิษยเกา

และผูมีสวนเก่ียวของทุกทานท่ีใหการสนับสนุนและชวยเหลือวิทยาลัยมาดวยดีเสมอมา 

                                       

                                                        ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง

                นางจันเพ็ญ  หรดี              

ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย

วารสารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายวารสารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายวารสารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย
CHIANGRAI COMMERCIAL VOCATIONAL COLLEGECHIANGRAI COMMERCIAL VOCATIONAL COLLEGECHIANGRAI COMMERCIAL VOCATIONAL COLLEGE

นางจันเพ็ญ  หรดี
ผูอํานวยการวิทยาลัยพณิชยการเชียงราย
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9.โครงสรางการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย

วารสารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายวารสารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายวารสารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย
CHIANGRAI COMMERCIAL VOCATIONAL COLLEGECHIANGRAI COMMERCIAL VOCATIONAL COLLEGECHIANGRAI COMMERCIAL VOCATIONAL COLLEGE
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ผูรับใบอนุญาต

นายสมเกียรต์ิ  นิมิตรุงทวี

ผูจัดการ

นางอัญชลี  คงบรรทัด

ผูอํานวยการ

นางจันทรเพ็ญ  หรดี

รองผูอํานวยการ

นางสุวิมล  พรหมทัศน

หัวหนาสวนงานบริหารทรัพย

นางนวลจันทร  จันตะวงค

หัวหนาสวนงานวิชาการ

นางสาวรุงอรุณ  เมืองมาเครือ

หัวหนาสวนงานกิจกรรม

นางนงคราญ  ไชยบาล

หัวหนาสวนงานแผนงานและงบประมาณ
นางสาวนวพร  กาหลง



10. ขอมูลบุคลากร

วารสารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายวารสารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายวารสารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย
CHIANGRAI COMMERCIAL VOCATIONAL COLLEGECHIANGRAI COMMERCIAL VOCATIONAL COLLEGECHIANGRAI COMMERCIAL VOCATIONAL COLLEGE
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11. ขอมูลดานอาคารและสถานท่ี

วารสารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายวารสารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายวารสารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย
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วารสารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายวารสารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายวารสารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย
CHIANGRAI COMMERCIAL VOCATIONAL COLLEGECHIANGRAI COMMERCIAL VOCATIONAL COLLEGECHIANGRAI COMMERCIAL VOCATIONAL COLLEGE

เรียนอาชีวศึกษาใครวามันไมดีเรียนอาชีวศึกษาใครวามันไมดีเรียนอาชีวศึกษาใครวามันไมดี
เพราะจบทันที "มีงานทํา "เพราะจบทันที "มีงานทํา "เพราะจบทันที "มีงานทํา "

" เลือกสาขาที่ชอบ
"เลือกสาขาที่ชอบ
"เลือกสาขาที่ชอบแลวจะเจอสิ่งที่ ใช "

แลวจะเจอสิ่งที่ ใช "
แลวจะเจอสิ่งที่ ใช "
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สาขาการบัญชี                 
สาขาการตลาด
สาขาคอมพิวเตอร
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาธุรกิจคาปลีก (ระบบทวิภาคี)
สาขาทองงเท่ียว

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
เปดสอน 6 สาขาวิชาเปดสอน 6 สาขาวิชาเปดสอน 6 สาขาวิชา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เปดสอน 7สาขาวิชา

สาขาการบัญชี
สาขาการตลาด,
สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาธุรกิจคาปลีก(ระบบทวิภาคี)
สาขาทองเท่ียว
สาขาโลจิสติกส

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

วารสารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายวารสารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายวารสารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย
CHIANGRAI COMMERCIAL VOCATIONAL COLLEGECHIANGRAI COMMERCIAL VOCATIONAL COLLEGECHIANGRAI COMMERCIAL VOCATIONAL COLLEGE
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คณะครูแตละแผนกวิชา

วารสารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายวารสารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายวารสารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย
CHIANGRAI COMMERCIAL VOCATIONAL COLLEGECHIANGRAI COMMERCIAL VOCATIONAL COLLEGECHIANGRAI COMMERCIAL VOCATIONAL COLLEGE
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แผนกวิชาการบัญชี

หัวหนาสาขาการบัญชี
นางทิชากร  กางออนตา   

นางวรินทร  วงคชัยคํา  นางอําภา  มุงเมือง นางทัศนีย  ฆาระวาส 

นางสาวศิรินภา  จันทรไฝ  นางสาวนวลจันทร  จันตะวงค  นายสุธี  ปติภากร  



คณะครูแตละแผนกวิชา

วารสารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายวารสารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายวารสารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย
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แผนกวิชาคอมพิวเตอร

หัวหนากลุมคอมพิวเตอร
นางสาวรุงอรุณ  เมืองมาเครือ

นายนพพร  ธรรมวิวรณ นายเฉลิมพล  แข็งแรง นายประทาน  ทาทอง นางสาวณิชาภา  กัลยาณกุล

นางสาววัชราภรณ  อริยา นายภัทรวิชญ  วงคสายสณา นางสาวอมรรัตน  เดนดอกไม

นางสาวขนิษฐา  เปงปญญา นางสาวอัญชลี  สลีสองสม   นายพิพรรธน  กันธิยะ   



คณะครูแตละแผนกวิชา

วารสารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายวารสารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายวารสารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย
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แผนกวิชาธุรกิจคาปลีก

หัวหนาสาขาธุรกิจคาปลีก
นางปุ  สิทธิอาสา

นางสาวรจนา  จันทรไฝ  



คณะครูแตละแผนกวิชา

วารสารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายวารสารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายวารสารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย
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แผนกวิชาโลจิสติก

นางสาวปทมา  ไฟรสุวรรณ  นายฐิติพงษ  หวยไชย  

หัวหนาสาขาแผนกวิชาการทองเท่ียวและโลจิสติกส  
นางสาวกนกทิพย  เลิศพิภพพร   



คณะครูแตละแผนกวิชา

วารสารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายวารสารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายวารสารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย
CHIANGRAI COMMERCIAL VOCATIONAL COLLEGECHIANGRAI COMMERCIAL VOCATIONAL COLLEGECHIANGRAI COMMERCIAL VOCATIONAL COLLEGE

www.ccvc.ac.th 053-752-521www.facebook.com/ccvc.ac.th/

แผนกวิชาการตลาด

หัวหนาสาขาแผนกวิชาการตลาด
นางสาววราภรณ  ประพงษ  

นางนงคราญ  ไชยบาล  นางดรรชนี  ปารมี  นางศิริวรรณ  กุมหาชัย  นางจิรพร  ยะวัง  

นางสาวดลณพร  แปงดวง นางบุญธิดา  คมวิศวศาสตร  

นางสาวนวพร  กาหลง นายณัฐพงษ  ฟองเขียว  นายพรประเสริฺฐ  ปานดํา



คณะครูแตละแผนกวิชา
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แผนกวิชาการทองเที่ยว

นางสาวกนกทิพ  เลิศพิภพพร   
หัวหนาสาขาแผนกวิชาการทองเท่ียวและโลจิสติกส  

นางสาวสมิตตานันท  ศิริลักษณ   นางรัชนีกร  กันทะรัญ    



คณะครูแตละแผนกวิชา
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แผนกวิชาสามัญ

หัวหนาสาขาแผนกวิชาพื้นฐาน  
นางสาวศิริพร  คูสุวรรณ  

นางจรัสศรี  ดอนชัย นางเสาวรีย  วงคสุภา  นางสมร  ตะติยะตระกูล  นายกวีพจน  แกวดํา  

นายเทวินทร  อนันต  Miss Anabel Sua Porras  นางสาวสุภาพร  ทองคํา  นางสาวกาญจน ี ยอดลิลา 

นางสาวอรสุรีลักษณ  สมยอง นางสาวจุฬารัตน  พุมพวง  นางสาววิมลสิริ  สุทธะ 



1. นางเสาวรีย          วงคสุภา

2. นายกวีพจน         แกวดํา

3. นางสาวจรัสศรี     ดอนชัย

4. นางสาววรินทร     วงคชัยคํา

5. นางจิราพร          ยะวัง

6. นางดรรชนี          ปารมี

7. นางสาวทัศนีย       ฆาระวาส

8. นายเฉลิมพล        แข็งแรง

9. นางสาวศิรินภา      จันทรไฝ

10. นางสาวรุงอรุณ     เมืองมาเครือ

11. นางสาวสุภาพร     ทองคํา

12. นางสาวศิริวรรณ    กุมหาชัย

13. MissAnabel        SuaPorras

14. นายนพพร          ธรรมวิวรณ

15. นางสาวกนกทิพย   เลิศพิภพพร

16. นายภัทรวิชญ      วงคสายสณา

รางวัลผูบริหารดีเดนโดยกลุมสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสํานักงานอาชีวศึกษาเอกชน  
 จังหวัดเชียงราย

นางสุวิมล พรหมทัศน

เกียรติประวัติของวิทยาลัย

รางวัลครูผูสอน โดยกลุมสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสํานักงานอาชีวศึกษาเอกชน
จังหวัดเชียงราย
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1. นางสาวกาญจนี          ยอดลิลา          ระดับดีมาก
2. นางจรัสศรี              ดอนชัย            ระดับดีมาก
3. นางจิรพร               ยะวัง              ระดับดีมาก
4. นายณัฐพงษ             ฟองเขียว         ระดับดีมาก
5. นางณิชาภา             กัลยาณกุล        ระดับดีมาก
6. นางดรรชนี             ปารมี              ระดับดีมาก
7. นางสาวดลณพร       แปงดวง           ระดับดีมาก
8. นางสาวทิชากร       กางออนตา         ระดับดีมาก
9. นางนงคราญ         ไชยบาล            ระดับดีมาก
10. นางสาวนวพร       กาหลง            ระดับดีมาก
11. นางบุญธิดา           คมวิศวศาสตร   ระดับดีมาก
12. นางปุ                 สิทธิอาษา      ระดับดีมาก
13. นางสาววรินทร       วงคชัยคํา      ระดับดีมาก
14. นางสาวศิริพร        คูสุวรรณ      ระดับดีมาก
15. นางเสาวรีย          วงคสุภา      ระดับดีมาก
16. นายพรประเสริฐ      ปานดํา       ระดับดีมาก
17. นางสาววราภรณ    ประพงษ      ระดับดีมาก
18. นายประทาน         ทาทอง        ระดับดีมาก
19. นายกวีพจน         แกวดํา        ระดับดี
20. นางกัลยา           สมยา         ระดับดี
21. นายเฉลิมพล        แข็งแรง       ระดับดี
22. นางสาวทัศนีย       ฆาระวาส      ระดับดี
23. นายนพพร           ธรรมวิวรณ    ระดับดี
24. นางสาวรจนา        จันทรไฝ       ระดับดี
25. นางสาววัชราภรณ    อริยา         ระดับดี
26. นางสาวศิรินภา       จันทรไฝ       ระดับดี
27. นางสาวสุภาพร       ทองคํา        ระดับดี
28. นางสาวรุงอรุณ       เมืองมาเครือ  ระดับดี

การประกวดแขงขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมส่ือการสอนระดับประเทศ ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูอุปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังท่ี 12 ประจําปการ
ศึกษา 2562

รางวัลดีเดนดานคุณธรรม จริยธรรม จากชมรมคนดีศรีเชียงราย
1. นายกวีพจน   แกวดํา
2. นางนงคราญ  ไชยบาล
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การแขงขันทักษะวิชาการและวิชาชีพและกีฬา นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชน ครั้งท่ี 33 โดยสมาคม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูอุปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี กลุมภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม

การแขงขันทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

1. นายสุทธิชัย  ยอดสุขใจ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

2. นายชิติพันธ  เมฆทัศน  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

การแขงขันทักษะโปรแกรมกราฟก

1. นายทักษิณ  กันธิมา    รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

การแขงขันทักษะคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ

1. นายนาวิน  นันตะวิชัย  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

การแขงขันบุคคลดีเดนดานคุณธรรม

1. นายณัฐภัทร  พรสันเทียะ  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

2. นายพงศภัค  ทาปญญา    รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

การแขงขันทักษะเทคนิคการนําเสนอการขาย

1. นางสาวพัดสุดา     บัวพรรณ  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

2. นายพีชญา          หม่ืนคํา    รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

3. นางสาวเนตรชนก   คําวัง     รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

การแขงขันทักษะปฏิบัติการจัดนําเท่ียว

1. นางสาวครรธรส   สุริยะ        รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง

2. นายกิติพงษ       โนโน        รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง

3. นายวิริยะสัจจา   ชุมเมืองเย็น  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
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การแขงขันส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร

1. นางสาวจุฑารัตน    โนรี        รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

2. นางสาวญาณิศา    ใจยะ       รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

3. นายพงศภัค        ทาปญญา   รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

4. นางสาวอริสา     อายมาน     รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

5. นางสาวพิมพ     นามแสง     รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

6. นางสาวอมรรัตน  ทรายคํา     รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

7. นางสาวธนินทิพย  ลอลือ     รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

8. นางสาวสุพิชญา  ทรงสวัสด์ิวงค    รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

9. นายเรวัฒน      จันตะแปง          รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

10. นายวัชรวิชญ   ประสมสอง       รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

11. นางสาวกชกร   ศรีสองสม       รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

12. นางสาววิลาชิณี  สมแกว        รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

13. นางสาวสุกานดา  อามอ         รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

14. นางสาวกนกวรรณ  กุศล        รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

15. นางสาวเบญญา  เชือมือ         รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

การแขงขันทักษะการประกอบคอมพิวเตอร และติดตั้งซอฟตแวร

1. นายมังกร   ศรีบัวไทย   รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง

การแขงขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ

1. นางสาวธันยชนก  จําปาโชค       รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง

2. นางสาวน้ําหวาน  จันทิเสน       รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง

3. นางสาวพลอยไพลิน  พรสมบัติ  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง

4. นางสาวนันทกา   เฉียบแหลม    รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง

5. นายวรฎา         คําลือ         รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
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การแขงขันทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการนําทองเที่ยว

1. นางสาวแพรวพรรณ  พลกุล  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

การแขงขันส่ิงประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย ชื่อนวัตกรรม ไมนวดมหัศจรรย

1. นายธานินท        ตะสา   รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

2. นางสาวอาทิตยา  วงควร  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

3. นายเดนภูมิ       ซ่ือสัตย  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

การแขงขันการประกวดมารยาทไทย

1. นายสุธี   แปงเรือน                  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

2. นางสาวรัชนีวรรณ  จันทรตะวงค    รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

3. นางสาวปนัดดา   พรมเมือง        รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

4. นางสาววนิดา   อินหลี            รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

5. นางสาวอารยา   อินทมาตย       รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
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กิจกรรม Young Loveกิจกรรม Young Love
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กิจกรรม ทัศนศึกษากิจกรรม ทัศนศึกษา
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กิจกรรม ถวายผาปาสรางหอง Smart ITกิจกรรม ถวายผาปาสรางหอง Smart IT
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กิจกรรม กีฬาสีกิจกรรม กีฬาสี



วารสารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายวารสารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายวารสารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย
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กิจกรรม เขาคายัพกแรมลูกเสือวิสามัญกิจกรรม เขาคายัพกแรมลูกเสือวิสามัญ
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กิจกรรม  สิงโตอวยพรกิจกรรม  สิงโตอวยพร
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กิจกรรม  เปดบานวิชาการกิจกรรม  เปดบานวิชาการ
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ประมวลผลภาพกิจกรรมประจําปการศึกษา 2562ประมวลผลภาพกิจกรรมประจําปการศึกษา 2562

พิธีมอบประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาพิธีมอบประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา
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วารสารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายวารสารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายวารสารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย
CHIANGRAI COMMERCIAL VOCATIONAL COLLEGECHIANGRAI COMMERCIAL VOCATIONAL COLLEGECHIANGRAI COMMERCIAL VOCATIONAL COLLEGE

ประมวลผลภาพกิจกรรมประจําปการศึกษา 2562ประมวลผลภาพกิจกรรมประจําปการศึกษา 2562

กิจกรรม Goodbye Seniorกิจกรรม Goodbye Senior
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วารสารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายวารสารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายวารสารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย
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กิจกรรม CCVC Ambassador 2019กิจกรรม CCVC Ambassador 2019
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ประมวลผลภาพกิจกรรมประจําปการศึกษา 2562ประมวลผลภาพกิจกรรมประจําปการศึกษา 2562
  นําเสนองานวิจัยระดับประเทศ ครู บุคลากรนําเสนองานวิจัยระดับประเทศ ครู บุคลากร
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วารสารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายวารสารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายวารสารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย
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  กิจกรรมฮักฮีดฮอตลานนากิจกรรมฮักฮีดฮอตลานนา
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